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INFORMAŢII PERSONALE   

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

CURRICULUM VITAE 
EUROPASS 

 
 

Nume/prenume MELINTE PETREA 

Adresa  Bld. Alexandru cel Bun nr. 40, bloc C12, Iași, 700571, România  

Telefon  0744.707.963      

E-mail  chrismel1970@gmail.com  

Sexul masculin 

Data naşterii 06 iunie 1970 

Naţionalitatea română 

LOCUL DE MUNCĂ 
VIZAT/DOMENIUL 

OCUPAŢIONAL 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași / Management 
situaţii de urgenţă 

Perioada  01.04.2018  – 04.02.2019, 15.08.2020  –  30.11.2021 
Funcţia sau postul ocupat Împuternicit/desemnat prim-adjunct al inspectorului şef 

Perioada  01.12.2021 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Prim - adjunct al inspectorului şef 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii structurilor cu atribuţii în domeniile gestionării situaţiilor de 
urgenţă, al protecţiei civile, pregătirii personalului operativ, a populaţiei, respectiv în 
domeniul planificării şi mobilizării resurselor proprii la instituirea stărilor excepţionale 
prevăzute de lege 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. Lascăr 
Catargi nr. 59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Perioada  01.11.2016 – 30.11.2021     
Funcţia sau postul ocupat Șef centru operațional / Centrul operațional I 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigură controlul şi îndrumarea activităţii operative, monitorizarea, evaluarea, 
înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a 
intervenţiilor în situaţii de urgenţă, la nivel judeţean 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. Lascăr 
Catargi nr. 59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Perioada  15.01.2008 – 01.11.2016 
Funcţia sau postul ocupat Ofițer specialist I / Centrul operațional 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi 
coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă, la nivel judeţean 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. Lascăr 
Catargi nr. 59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Perioada  2006 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consilier pe probleme de managementul carierei maiștrilor militari și subofițerilor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consiliere pe probleme de managementul carierei maiștrilor militari și subofițerilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Batalionul 198 Logistic/Brigada 15 Mecanizată, Iași,  str. Dr. Vicol nr.2. 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare naţională 

Perioada  2006 

Funcţia sau postul ocupat Supervisor – International Military Police 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Misiune internațională în Teatrul de Operații Kabul/Afganistan, unde România a 
asigurat rolul de ”lead nation” 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Apărării Naționale – Misiunea KAIA – ISAF/NATO 

Tipul sau sectorul de activitate Misiune de asistență militară internațională - NATO 

Perioada  2003 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Specialist cu protecția informațiilor și cifru - INFOSEC 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Protecția informațiilor clasificate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Comandamentul Corpului 10 Armată,  str. Grigore Ghica Vodă nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare naţională 

Perioada  1998 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Subofițer de stat major în Secția Resurse Umane 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de management resurse umane și mobilizare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Comandamentul Corpului 10 Armată,  str. Grigore Ghica Vodă nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare naţională 

Perioada  1995 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Subofițer specialist în domeniul logistic – Serviciul Logistic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de stat major specifice planificării, organizării și coordonării misiunilor de sprijin 
logistic a acțiunilor militare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Comandamentul Corpului 10 Armată,  str. Grigore Ghica Vodă nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare naţională 

Perioada 1993 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurare logistică / sprijin logistic a acţiunilor / operațiunilor militare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Batalionul 198 Logistic,  str. Grigore Ghica Vodă nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare naţională 

Perioada  1990 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat Operator maşini de luptă blindate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tehnică de luptă – transportoare amfibii blindate, pregătirea și susținerea acțiunilor de 
apărare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Regimentul 15 Mecanizat,  str. Aviației, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare naţională 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

Perioada 1997 - 1998 

Calificarea/diploma obţinută Master/studii aprofundate - optimizarea sistemelor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

- Comandă optimală 
- Inteligență artificială și sisteme expert 
- Mecatronică, echipamente de acționare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de formare 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 7 

Perioada 1991 – 1997 
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Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență / inginerie electrică / ingineri - electromecanică 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

- Analiză matematică, algebră liniară, geometrie analitică, matematici speciale 
- Fizică, chimie, mecanică, 
- Bazele electrotehnicii, dispozitive și circuite electronice, circuite numerice și 

microsisteme, teoria sistemelor 
- Mecanica fluidelor, instalații și acționări hidropneumatice 
- Tehnica reglării automate, acționări electromecanice 
- Aparate electrice, mașini electrice, echipamente și instalații electroenergetice 
- Tracțiune electrică, linii automate și roboți, conducerea cu calculatorul a proceselor 

industriale 
- Analiza și sinteza schemelor electrice 
- Tehnologii neconvenționale, proiectarea liniilor de fabricație, proiectarea, construcția 

și omologarea produselor electrotehnice 
- Management, economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de formare 

Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 6 

Perioada 01.09.1988 – 01.08.1990 
Calificarea/diploma obţinută Subofițer/diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

- Operații, tactică și strategii militare 
- Tehnică de luptă 
- Psihologie și pedagogie militară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de formare 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Tancuri și Auto Pitești, specializarea subofițeri auto - 
blindate / Ministerul Apărării Naţionale 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 5 

APTITUDINI ŞI COMPETENΤE 
PERSONALE   

Limba străină cunoscută Engleză 

Autoevaluare ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  Exprimare scrisă 

B2 C1  B2  B2 B2 

Competenţe şi abilităţi sociale  Foarte bune competenţe de comunicare dobândite pe de o parte ca urmare a  
desfășurării activităților profesionale în echipă, în condiţii de stres şi situaţii limită, dar și ca 
urmare a experienței de conducere pe diverse niveluri, precum și experienței de 
cooperare în medii interinstituționale.  
Abilități în ceea ce privește explicarea și aplicarea la nivel organizațional a proceselor care 
să conducă la creșterea performanței.  
Experiență în derularea parteneriatelor / protocoalelor și dezvoltarea relațiilor de 
cooperare cu alte instituții / organizații. 
Adaptabilitate socială de nivel ridicat dobândită în urma diferitelor acțiuni / activități în 
medii socio-profesionale diversificate, precum și în urma experienței internaționale 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

(misiunea NATO – ISAF în care am interacționat cu militari din peste 25 țări, curs de 
pregătire în domeniul  Mecanismului de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar, unde am 
interacționat cu specialiști din alte 28 de state, exercițiul EU MOLDEX2017 pe timpul 
căruia am interacționat cu specialiști din alte 9 state). 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice  

Foarte bune competenţe organizatorice şi manageriale, dobândite pe parcursul activităţii 
prin conducerea / coordonarea unor grupuri / echipe de diferite niveluri. 

Foarte bune aptitudini de coordonare dobândite în urma desfășurării diferitelor acțiuni de 
amploare cu diferite orgnanizații publice și private, activități care au presupus identificarea 
soluțiilor la problemele existente curente și de sistem, identificarea resurselor necesare, 
distribuția sarcinilor etc. 

Gândire analitică și strategică (în cadrul structurilor din care am făcut parte sau le-am 
condus / coordonat, am identificat în mod clar obiectivele care trebuie atinse, precum și 
instrumentele și mijloacele necesare în acest scop. Această activitate a presupus și 
consolidarea capacității de a forma, conduce și motiva echipa / echipele). 

Abilități de conducere și coordonare activități / acțiuni / misiuni militare dobândite ca 
urmare a experienței profesionale de peste 30 de ani în structuri din sistemul de apărare, 
ordine publică și securitate națională. 

Competenţe şi aptitudini tehnice  O foarte bună cunoaştere a sistemelor de comunicaţii şi informatice destinate asigurării 
fluxului informaţional al structurii 
O foarte bună cunoaștere a domeniului protecției informațiilor clasificate, având 
competențe dobândite atât în urma participării la cursuri de pregătire specifice domeniului, 
cât și în urma experienței profesionale dobândite (specialist cu protecția informațiilor și 
cifru – INFOSEC) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

utilizator 
independent   

utilizator 
independent  

utilizator 
independent 

utilizator 
independent 

utilizator 
independent 

Foarte bune aptitudini și deprinderi în utilizarea  programelor de birou  Ms Office (Word , 
Excel, Power Point) şi Adobe Reader, a programelor de editare grafică CorelDraw, Ms 
Visio, Ms Picture Manager, Autocad. 

Permis de conducere  Categoria B, C, E 

 

Cursuri / pregătire specifică ▪ 2001, 2003, 2004, 2005: Cursuri de carieră sau de specializare în M.Ap.N. (stat major, 
limbi străine, protecția informațiilor clasificate și autorizare pentru lucrul cu aparatură 
criptografică); 
 

▪ 2008: Curs de perfecţionare în carieră „Managementul situaţiilor de urgenţă”,  în cadrul 
Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă Ciolpani. 

 

▪ 2012: Curs de pregătire în domeniul Mecanismului de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar – 
”CMI Course”, în cadrul ”European Civil Protection Training Programme”, organizat la 
Roma, Italia, la Școala Superioară de Administrație ”Sant`Anna”. 
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▪ 2013: Curs pentru dezvoltarea carierei, de perfecţionare a ofițerilor din cadrul centrelor 
operaționale în domeniul CBRN,  în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani. 

 

▪ 2013: Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoașterea tehnicilor 
de descarcerare, în cadrul CFPDAMU Iași. 

 

▪ 2014: Curs de cercetarea şi stabilirea cauzelor de incendiu,  organizat  la Institutul de 
Studii pentru Ordine Publică al M.A.I.;   

 

▪ 2017: Curs de perfecționare în carieră pentru funcția de șef centru operațional, în cadrul  
Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă Ciolpani. 

Medalii şi distincţii ▪ 2002: Medalia „Virtutea Militară cls. a III-a”; 

▪ 2005: Semnul Onorific „În serviciul Patriei – 15 ani”; 

▪ 2005: Medalia NATO pentru misiunea ISAF; 

▪ 2010: Semnul Onorific „În serviciul Patriei – 20 ani”; 

▪ 2015: Semnul Onorific „În serviciul Patriei – 25 ani”; 

▪ 2017: Distincţie de serviciu - IGSU;   


